
    
    
    

    ....ا�فس� وا�أويل وأهميتها�فس� وا�أويل وأهميتها�فس� وا�أويل وأهميتها�فس� وا�أويل وأهميته    ////                عنوان ا�لقةعنوان ا�لقةعنوان ا�لقةعنوان ا�لقة
    : عنا� ا�لقة

� .نعمة اهللا تعا* بإنزال القرآن الكريم .
 .أوجه العناية بالقرآن الكريم ..
 مع9 ا�فس� 8 اللغة واالصطالح .1

 .مع9 ا�أويل 8 اللغه واالصطالح .;
 .أنواع ا�أويل .>
 .الفرق ب? ا�فس� وا�أويل .<
A.  ف علمCا�فس� وأهميته. 

 مع9 ا�فس� 8 اللغه واإلصطالح مع9 ا�فس� 8 اللغه واإلصطالح مع9 ا�فس� 8 اللغه واإلصطالح مع9 ا�فس� 8 اللغه واإلصطالح  �

وفعله كQب ونO، يقال ، تفعيل من الفL بمع9 اإلبانة والكشف وIظهار اEع9تفعيل من الفL بمع9 اإلبانة والكشف وIظهار اEع9تفعيل من الفL بمع9 اإلبانة والكشف وIظهار اEع9تفعيل من الفL بمع9 اإلبانة والكشف وIظهار اEع9: : : : ا�فس� 8 اللغةا�فس� 8 اللغةا�فس� 8 اللغةا�فس� 8 اللغة
اإلبانة : أبانه وا�فس� والفL: فL الشئ يفL بالكL، ومن باب نO يفL بالضم، وفLه

كشف اEغطى وا�فس� كشف اEراد عن اللفظ : الفLوYشف اEغطى وجاء 8 لسان العرب 
ْحَسَن َيْفِس�ً {اEش[، قال تعا* 

َ
َقd َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِالh ِجئْنَاَك بِا�

ْ
ْحَسَن َيْفِس�ً َوَال يَأ

َ
َقd َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِالh ِجئْنَاَك بِا�

ْ
ْحَسَن َيْفِس�ً َوَال يَأ

َ
َقd َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِالh ِجئْنَاَك بِا�

ْ
ْحَسَن َيْفِس�ً َوَال يَأ

َ
َقd َوأ

ْ
تُونََك بَِمثٍَل إِالh ِجئْنَاَك بِا�

ْ
رp اهللا _قال ابن عباس }    ااااَوَال يَأ

ْحَسَن َيْفِسً�ا{عنهما 8 قوq تعا* _
َ
ْحَسَن َيْفِسً�اَوأ
َ
ْحَسَن َيْفِسً�اَوأ
َ
ْحَسَن َيْفِسً�اَوأ
َ
    """"LLLLفففف""""    ، وذهب بعض اللغوي? إ* أن tمةتفصيالتفصيالتفصيالتفصيال    ::::ييييأأأأ }َوأ

سفرت  :، يقال""""الكشفالكشفالكشفالكشف"، وهذا ما يع� عنه ا~حوي? بالقلب اE|}، ومعناه أيضاً "سفرسفرسفرسفر    :":":":"مقلوبة منمقلوبة منمقلوبة منمقلوبة من
سفوراً إذا ألقت �ارها عن وجهها و� سافرة وأسفر الصبح أضاء، وIنما بنوه � ا�فعيل أي  اEرأة

ْننَاَءكُ  {ا�فس� ألنه للتكث� كقوq سبحانه وتعا* 
َ
ُوَن أ dْننَاَءكُ يَُذ�
َ
ُوَن أ dْننَاَءكُ يَُذ�
َ
ُوَن أ dْننَاَءكُ يَُذ�
َ
ُوَن أ dمْ مْ مْ مْ يَُذ�  {  جل وعال qوقو } َقِتhَقِت وََغلhَقِت وََغلhَقِت وََغلhوََغل

بَْواَب 
َ
بَْواَب اْأل
َ
بَْواَب اْأل
َ
بَْواَب اْأل
َ
ُونَ     {و� هذين الفعل?  } اْأل dُونَ يَُذ� dُونَ يَُذ� dُونَ يَُذ� dَقِت     {و  }يَُذ�hَقِت وََغلhَقِت وََغلhَقِت وََغلhما قال اللغويونزيادة مع9 } وََغلYالزيادة 8 الزيادة 8 الزيادة 8 الزيادة 8  و

ف� قو~ا ا�فس� كأنه يتبع سورة بعد سورة وآية بعد أخرى يفLها  اEب9 تدل � الزيادة 8 اEع9اEب9 تدل � الزيادة 8 اEع9اEب9 تدل � الزيادة 8 اEع9اEب9 تدل � الزيادة 8 اEع9
 .اويبينها ويوضح معانيه

8 بيان اEراد با�فس� 8  � قول?� قول?� قول?� قول?اقتO هنا اقتO هنا اقتO هنا اقتO هنا ف�م العلماء فيه كث�  ا�فس� 8 االصطالحا�فس� 8 االصطالحا�فس� 8 االصطالحا�فس� 8 االصطالحأما أما أما أما 
    اإلصطالح، اإلصطالح، اإلصطالح، اإلصطالح، 

علم علم علم علم  بأنهبأنهبأنهبأنه    ::::عرفهعرفهعرفهعرفه    """"أبو حيان �مد بن يوسف األندل� ر�ه اهللاأبو حيان �مد بن يوسف األندل� ر�ه اهللاأبو حيان �مد بن يوسف األندل� ر�ه اهللاأبو حيان �مد بن يوسف األندل� ر�ه اهللا""""األول عن إمام اEفLين 8 زمانه األول عن إمام اEفLين 8 زمانه األول عن إمام اEفLين 8 زمانه األول عن إمام اEفLين 8 زمانه     •
فرادية وال¡Yيبية ومعانيها ال  فرادية وال¡Yيبية ومعانيها ال  فرادية وال¡Yيبية ومعانيها ال  فرادية وال¡Yيبية ومعانيها ال  يبحث عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأح|مها اإليبحث عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأح|مها اإليبحث عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأح|مها اإليبحث عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأح|مها اإل

ذكر هذا 8 مقدمة تفس�ه ا¦حر اEحيط ثم بعد ذلك  £مل عليها حالة ال¡Yيب وتتمات ¢لك،£مل عليها حالة ال¡Yيب وتتمات ¢لك،£مل عليها حالة ال¡Yيب وتتمات ¢لك،£مل عليها حالة ال¡Yيب وتتمات ¢لك،

�((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة ���((((    



 .هو جنس يشمل سائر العلوم علمعلمعلمعلمCح هذا ا�عريف اإلصطال© فقال قو~ا 
أن علم  ومعلوم    """"علم القراءاتعلم القراءاتعلم القراءاتعلم القراءات""""    هذا هو يبحث فيه عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآنيبحث فيه عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآنيبحث فيه عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآنيبحث فيه عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآنوقو~ا 

 .القراءات من أCف العلوم اEرتبطة بكالم اهللا جل وعال
ا¢ي ُ±تاج إ¯ه 8 هذا العلم  علم اللغةعلم اللغةعلم اللغةعلم اللغةمدلوالت تلك األلفاظ وهذا هو  :أي """"ومدلوالتهاومدلوالتهاومدلوالتهاومدلوالتها "وقو~ا

أى بيان الغريب، بيان غريب ألفاظ القرآن الكريم وقد ألف 8 ذلك مصنفات ومؤلفات كث�ة 
 .حلقات قادمة إن شاء اهللا تعا*سيأ´ ا�ديث عنها 8 

علم ا�Oيف وعلم اإلعراب وعلم ا¦يان وعلم علم ا�Oيف وعلم اإلعراب وعلم ا¦يان وعلم علم ا�Oيف وعلم اإلعراب وعلم ا¦يان وعلم علم ا�Oيف وعلم اإلعراب وعلم ا¦يان وعلم  :يشمل هذاهذاهذاهذا" " " " وأح|مها اإلفرادية وال¡Yيبيةوأح|مها اإلفرادية وال¡Yيبيةوأح|مها اإلفرادية وال¡Yيبيةوأح|مها اإلفرادية وال¡Yيبية"وقو~ا 
وهذه بال شك علوم مهمة ·ب أن يعت¶ بها اEفL ومن يرغب القراءة 8 ا�فس� أن يكون ا¦ديع ا¦ديع ا¦ديع ا¦ديع 

فالقرآن نزل بلسان م ا�Oيف وعلوم ا¦الغة، م ا�Oيف وعلوم ا¦الغة، م ا�Oيف وعلوم ا¦الغة، م ا�Oيف وعلوم ا¦الغة، علوم اللغة علم ا~حو وعلعلوم اللغة علم ا~حو وعلعلوم اللغة علم ا~حو وعلعلوم اللغة علم ا~حو وعل    q عناية بهذه العلوم
 .عر¸ مب?

وما دال�ه عليه  ما دال�ه عليه با�قيقةما دال�ه عليه با�قيقةما دال�ه عليه با�قيقةما دال�ه عليه با�قيقة :يشمل: : : : معانيها ال  £مل عليها حالة ال¡Yيبمعانيها ال  £مل عليها حالة ال¡Yيبمعانيها ال  £مل عليها حالة ال¡Yيبمعانيها ال  £مل عليها حالة ال¡Yيبو"وقو~ا 
هو  وتتمات ¢لك وا�ديث عن اEجاز سيأ´ 8 ا�لقات القادمة إن شاء اهللا تعا* وقو~اباEجاز باEجاز باEجاز باEجاز 

، هذا هو ا�عريف ل¼ول وقصة توضيح بعض ما انبهم 8 القرآن و«و ذلكمعرفة النسخ وسبب ا
علم يبحث عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأح|مها اإلفراديه علم يبحث عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأح|مها اإلفراديه علم يبحث عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأح|مها اإلفراديه علم يبحث عن كيفية ا~طق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأح|مها اإلفراديه ا¢ي ذكره أبوحيان 

    ،،،،    وال¡Yيبيه ومعانيها ال  £مل عليها حالة ال¡Yيب وتتمات ¢لكوال¡Yيبيه ومعانيها ال  £مل عليها حالة ال¡Yيب وتتمات ¢لكوال¡Yيبيه ومعانيها ال  £مل عليها حالة ال¡Yيب وتتمات ¢لكوال¡Yيبيه ومعانيها ال  £مل عليها حالة ال¡Yيب وتتمات ¢لك
 : 8 كتابه ال�هان 8 علوم القرآن قال ر�ه اهللا8 كتابه ال�هان 8 علوم القرآن قال ر�ه اهللا8 كتابه ال�هان 8 علوم القرآن قال ر�ه اهللا8 كتابه ال�هان 8 علوم القرآن قال ر�ه اهللاذكره اإلمام الزرY¾ ذكره اإلمام الزرY¾ ذكره اإلمام الزرY¾ ذكره اإلمام الزرY¾ فقد  ا�عريف اآلخرا�عريف اآلخرا�عريف اآلخرا�عريف اآلخرأما •

ا�فس� علم يفهم به كتاب اهللا جل وعال اE¼ل � نبيه �مد ص¿ اهللا عليه وسلم وبيان معانيه ا�فس� علم يفهم به كتاب اهللا جل وعال اE¼ل � نبيه �مد ص¿ اهللا عليه وسلم وبيان معانيه ا�فس� علم يفهم به كتاب اهللا جل وعال اE¼ل � نبيه �مد ص¿ اهللا عليه وسلم وبيان معانيه ا�فس� علم يفهم به كتاب اهللا جل وعال اE¼ل � نبيه �مد ص¿ اهللا عليه وسلم وبيان معانيه 
    ....وهذا بال شك تعريف ÁتO موجزوهذا بال شك تعريف ÁتO موجزوهذا بال شك تعريف ÁتO موجزوهذا بال شك تعريف ÁتO موجز، واستخراج أح|مه وِحَكمهواستخراج أح|مه وِحَكمهواستخراج أح|مه وِحَكمهواستخراج أح|مه وِحَكمه

 ::::مع9 ا�أويل 8 اللغه واإلصطالح مع9 ا�أويل 8 اللغه واإلصطالح مع9 ا�أويل 8 اللغه واإلصطالح مع9 ا�أويل 8 اللغه واإلصطالح  �
ْولمأخوذ من :  ا�أويل 8 اللغةا�أويل 8 اللغةا�أويل 8 اللغةا�أويل 8 اللغة

َ
ْولاأل
َ
ْولاأل
َ
ْولاأل
َ
 :رجع، ويقال :أييقال آل إ¯ه أوال ومآًال  وهو الرجوع إ* األصلوهو الرجوع إ* األصلوهو الرجوع إ* األصلوهو الرجوع إ* األصل    األ

 .أّول ال�م تأويًال وتأوq أى دبره وقّدره وفLّه
وهذا هو ما يعنيه اإلمام ابن جرير الط�ي فهو تفس� ال�م وبيان معناه فهو تفس� ال�م وبيان معناه فهو تفس� ال�م وبيان معناه فهو تفس� ال�م وبيان معناه :  أما معناه 8 اإلصطالحأما معناه 8 اإلصطالحأما معناه 8 اإلصطالحأما معناه 8 اإلصطالح

ل قوq تعا*، أو تأويل، اختلف أهل ا�أويل، ثم يقول القول 8 تأوي: ر�ه اهللا 8 تفس�ه ح? يقول
فاEقصود با�أويل عند ابن جرير الط�ي ر�ه فاEقصود با�أويل عند ابن جرير الط�ي ر�ه فاEقصود با�أويل عند ابن جرير الط�ي ر�ه فاEقصود با�أويل عند ابن جرير الط�ي ر�ه قال ابن عباس قال ابن مسعود قال كذا وYذا إ* آخره 

 .اهللا أى بمع9 ا�فس� وهذا هو مع9 ا�أويل عند السلف ر�هم اهللا تعا*اهللا أى بمع9 ا�فس� وهذا هو مع9 ا�أويل عند السلف ر�هم اهللا تعا*اهللا أى بمع9 ا�فس� وهذا هو مع9 ا�أويل عند السلف ر�هم اهللا تعا*اهللا أى بمع9 ا�فس� وهذا هو مع9 ا�أويل عند السلف ر�هم اهللا تعا*
عن اEع9 الراجح إ* اEع9 اEرجوح Ä¯ل يق¡ن عن اEع9 الراجح إ* اEع9 اEرجوح Ä¯ل يق¡ن عن اEع9 الراجح إ* اEع9 اEرجوح Ä¯ل يق¡ن عن اEع9 الراجح إ* اEع9 اEرجوح Ä¯ل يق¡ن     أما ا�أويل 8 عرف اEتأخرين فهو �ف اللفظأما ا�أويل 8 عرف اEتأخرين فهو �ف اللفظأما ا�أويل 8 عرف اEتأخرين فهو �ف اللفظأما ا�أويل 8 عرف اEتأخرين فهو �ف اللفظ

فإن أهل اEذاهب ا¦اطلة واالÅاهات اEنحرفة أولوا كث�اً من صفات  ولكن هذا غ� صحيحولكن هذا غ� صحيحولكن هذا غ� صحيحولكن هذا غ� صحيحبه، به، به، به، 
اهللا سبحانه وتعا* � غ� وجهها الصحيح فمثًال ال يثبتون أن هللا وجها لقول اهللا سبحانه وتعا* 

، اEقصود اÉواب، وأيضاً صفة ا¯د هللا تبارك وتعا* ح? يقول سبحانه ال: فيقولون" ويبÈ وجه ربك"



 فهم يأوالنها بالقدرة أو ا~عمة، وهذا بال شك تأويل باطل غ� صحيح، " بل يداه مبسوطتان"وتعا* 
  ::::أنواع ا�أويلأنواع ا�أويلأنواع ا�أويلأنواع ا�أويل �

 :أن ا�أويل � ثالث أوجهأن ا�أويل � ثالث أوجهأن ا�أويل � ثالث أوجهأن ا�أويل � ثالث أوجه    _ر�ه اهللا تعا*ر�ه اهللا تعا*ر�ه اهللا تعا*ر�ه اهللا تعا*_ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
كث� من السلف ومنهم اإلمام ابن جرير كث� من السلف ومنهم اإلمام ابن جرير كث� من السلف ومنهم اإلمام ابن جرير كث� من السلف ومنهم اإلمام ابن جرير وهذا قد سلكه  9 ا�فس� وIيضاح اEع99 ا�فس� وIيضاح اEع99 ا�فس� وIيضاح اEع99 ا�فس� وIيضاح اEع9بمعبمعبمعبمع ::::األولاألولاألولاألول    �

قال أهل ا�أويل، ثم يذكر : ، القول 8 تأويل قوq تعا* أو يقول:Ëن يقول الط�ي ر�ه اهللا تعا*الط�ي ر�ه اهللا تعا*الط�ي ر�ه اهللا تعا*الط�ي ر�ه اهللا تعا*
 ا�فصيل بعد ذلك، 

ِويلُهُ     َهْل َفنُْظُرونَ َهْل َفنُْظُرونَ َهْل َفنُْظُرونَ َهْل َفنُْظُرونَ {: كقوq تعا* أن يراد به ماهية ال¾ء وحقيقتهأن يراد به ماهية ال¾ء وحقيقتهأن يراد به ماهية ال¾ء وحقيقتهأن يراد به ماهية ال¾ء وحقيقته :اÉا}اÉا}اÉا}اÉا}    �
ْ
ِ́ تَأ

ْ
ِويلَُه يَْوَم يَأ

ْ
ِويلُهُ إِالh تَأ

ْ
ِ́ تَأ

ْ
ِويلَُه يَْوَم يَأ

ْ
ِويلُهُ إِالh تَأ

ْ
ِ́ تَأ

ْ
ِويلَُه يَْوَم يَأ

ْ
ِويلُهُ إِالh تَأ

ْ
ِ́ تَأ

ْ
ِويلَُه يَْوَم يَأ

ْ
    }}}}    إِالh تَأ

Ëن رسول اهللا Ëن رسول اهللا Ëن رسول اهللا Ëن رسول اهللا (:رÐ اهللا عنه قالت  Ïئشةو«و ذلك ومنه أيضاً حديث  يوم حقيقته والواقعيوم حقيقته والواقعيوم حقيقته والواقعيوم حقيقته والواقعيع¶ يع¶ يع¶ يع¶ 
Ëن يتأول القرآن Ëن يتأول القرآن Ëن يتأول القرآن Ëن يتأول القرآن  : (ثم قالت رÐ اهللا عنه) 8 آخر حياته يكÑ أن يقول استغفر اهللا وأتوب إ¯ه8 آخر حياته يكÑ أن يقول استغفر اهللا وأتوب إ¯ه8 آخر حياته يكÑ أن يقول استغفر اهللا وأتوب إ¯ه8 آخر حياته يكÑ أن يقول استغفر اهللا وأتوب إ¯ه����
 )} فََسبdْح ِ�َْمِد َربdَك َواْستَْغِفْرهُ إِنhُه Ëََن تَوhابًافََسبdْح ِ�َْمِد َربdَك َواْستَْغِفْرهُ إِنhُه Ëََن تَوhابًافََسبdْح ِ�َْمِد َربdَك َواْستَْغِفْرهُ إِنhُه Ëََن تَوhابًافََسبdْح ِ�َْمِد َربdَك َواْستَْغِفْرهُ إِنhُه Ëََن تَوhابًا { ل اهللا تعا*ل اهللا تعا*ل اهللا تعا*ل اهللا تعا*أنه Ëن يطبق ويلÒم قوأنه Ëن يطبق ويلÒم قوأنه Ëن يطبق ويلÒم قوأنه Ëن يطبق ويلÒم قو    ::::أيأيأيأي
وهذا كما  �ف اللفظ عن اEع9 الراجح إ* اEع9 اEرجوح Ä¯ل يق¡ن به عند صاحبه�ف اللفظ عن اEع9 الراجح إ* اEع9 اEرجوح Ä¯ل يق¡ن به عند صاحبه�ف اللفظ عن اEع9 الراجح إ* اEع9 اEرجوح Ä¯ل يق¡ن به عند صاحبه�ف اللفظ عن اEع9 الراجح إ* اEع9 اEرجوح Ä¯ل يق¡ن به عند صاحبه: اÉالثاÉالثاÉالثاÉالث    �

 أن ±مل عليه Óم اهللا سبحانه وتعا*،  مذهب باطل ومذهب سيئ ال يصحمذهب باطل ومذهب سيئ ال يصحمذهب باطل ومذهب سيئ ال يصحمذهب باطل ومذهب سيئ ال يصحقلت 

 : : : : فس� وا�أويلفس� وا�أويلفس� وا�أويلفس� وا�أويلالفرق ب? ا�الفرق ب? ا�الفرق ب? ا�الفرق ب? ا� �
فيما يرتبط با�فس� أو فيما يرتبط با�أويل هناك مذاهب  سواءً بعد ا~ظر إ* ا�عريفات السابقة 

 :وأقوال 8 الفرق ب? ا�فس� وا�أويل وقد Õعت شيئاً من ذلك منها
ر الط�ي ر�ه ر الط�ي ر�ه ر الط�ي ر�ه ر الط�ي ر�ه هو تفس� ال�م وبيان معناه، كما هو صنيع اإلمام ابن جريهو تفس� ال�م وبيان معناه، كما هو صنيع اإلمام ابن جريهو تفس� ال�م وبيان معناه، كما هو صنيع اإلمام ابن جريهو تفس� ال�م وبيان معناه، كما هو صنيع اإلمام ابن جريإذا قيل إن ا�أويل  :أوالً أوالً أوالً أوالً     •

، إذا قلنا أن ا�أويل بمع9 ا�فس� فا�فس� وا�أويل متقاربان أو م¡ادفان 8 اEع9فا�فس� وا�أويل متقاربان أو م¡ادفان 8 اEع9فا�فس� وا�أويل متقاربان أو م¡ادفان 8 اEع9فا�فس� وا�أويل متقاربان أو م¡ادفان 8 اEع9 ****اهللا تعااهللا تعااهللا تعااهللا تعا
وهذا كما قلت �  فا�فس� وا�أويل ال فرق بينهما،فا�فس� وا�أويل ال فرق بينهما،فا�فس� وا�أويل ال فرق بينهما،فا�فس� وا�أويل ال فرق بينهما،واإليضاح وا�فس� هذا هو معناه 8 األصل 

? ا�فس� وا�أويل � هذا اEع9 اصطالح السلف ر�هم اهللا فهذا اEع9 اEراد عندهم ال فرق ب
Ö~اهللا عنهما _البن عباس_ص¿ اهللا عليه وسلم  _ومنه أيضاً دعوة ا pان  _رÕح� األمة وتر

وقد استجاب  تفس� Óم اهللا جل وعال وبيان معناهتفس� Óم اهللا جل وعال وبيان معناهتفس� Óم اهللا جل وعال وبيان معناهتفس� Óم اهللا جل وعال وبيان معناه    ::::أيأيأيأي) ا× فقه 8 اÄين وعلمه ا�أويلا× فقه 8 اÄين وعلمه ا�أويلا× فقه 8 اÄين وعلمه ا�أويلا× فقه 8 اÄين وعلمه ا�أويل(القرآن 
هللا عليه وسلم البن عباس ف|ن إمام الصحابة 8 ا�فس� اهللا سبحانه وتعا* دعوة نبينا �مد ص¿ ا

 وبيان معا} Óم اهللا تبارك وتعا*، 

هو نفس اEراد بال�م وهذا يع¶ ذات الشئ وحقيقته فبهذا ال شك هو نفس اEراد بال�م وهذا يع¶ ذات الشئ وحقيقته فبهذا ال شك هو نفس اEراد بال�م وهذا يع¶ ذات الشئ وحقيقته فبهذا ال شك هو نفس اEراد بال�م وهذا يع¶ ذات الشئ وحقيقته فبهذا ال شك إذا قيل أن ا�أويل  ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً     •
س س س س سيكون نفس اEطلوب تأويل الطلب نفسيكون نفس اEطلوب تأويل الطلب نفسيكون نفس اEطلوب تأويل الطلب نفسيكون نفس اEطلوب تأويل الطلب نففا�أويل  سيكون هناك فرق ب? ا�أويل وا�فس�سيكون هناك فرق ب? ا�أويل وا�فس�سيكون هناك فرق ب? ا�أويل وا�فس�سيكون هناك فرق ب? ا�أويل وا�فس�

فا�فس� هو Cح وIيضاح ال�م أما ا�أويل فهو اEطلوب وتأويل ا�Ø نفس الشئ اEخ� عنه، اEطلوب وتأويل ا�Ø نفس الشئ اEخ� عنه، اEطلوب وتأويل ا�Ø نفس الشئ اEخ� عنه، اEطلوب وتأويل ا�Ø نفس الشئ اEخ� عنه، 
فتأويل هذا هو نفس طلوعها فتأويل  طلعت الشمسطلعت الشمسطلعت الشمسطلعت الشمسنفس األمور اEوجودة 8 اØارج فلو قلنا مثًال 

ويب? كيف  طلوع الشمس أنها خرجت وبانت وظهرت للناس أما إذا قلنا ا�فس� فال بد أن يÙح
 طلعت وما فائدتها وما إ* غ� ذلك، 



ما وقع مبيناً 8 كتاب اهللا جل وعال أو معيناً 8 صحيح سنة الرسول ص¿ اهللا ما وقع مبيناً 8 كتاب اهللا جل وعال أو معيناً 8 صحيح سنة الرسول ص¿ اهللا ما وقع مبيناً 8 كتاب اهللا جل وعال أو معيناً 8 صحيح سنة الرسول ص¿ اهللا ما وقع مبيناً 8 كتاب اهللا جل وعال أو معيناً 8 صحيح سنة الرسول ص¿ اهللا قيل أن ا�فس�     ::::ثاÉاً ثاÉاً ثاÉاً ثاÉاً     •
هذا هو مع9 ا�فس� ألنه مأخوذ من الظهور وا¦يان  عليه وسلم ألن معناه قد ظهر وو ضحعليه وسلم ألن معناه قد ظهر وو ضحعليه وسلم ألن معناه قد ظهر وو ضحعليه وسلم ألن معناه قد ظهر وو ضح

فهذا يسÛ ا�أويل  طه العلماء فهو ±تاج إ* نظر وتأمل واستنباططه العلماء فهو ±تاج إ* نظر وتأمل واستنباططه العلماء فهو ±تاج إ* نظر وتأمل واستنباططه العلماء فهو ±تاج إ* نظر وتأمل واستنباطفهو ما استنبفهو ما استنبفهو ما استنبفهو ما استنبوالوضوح أما ا�أويل 
ص¿ اهللا عليه _أو من سنة رسول اهللا  _عز وجل _الشئ الواضح الظاهر ا¢ي فيه بيان من كتاب اهللا

اَط الُْمْستَِقيَم { _تبارك وتعا*_فهذا تفس� واضح، مثل قول اهللا _وسلم  َ dOاَط الُْمْستَِقيَم اْهِدنَا ال َ dOاَط الُْمْستَِقيَم اْهِدنَا ال َ dOاَط الُْمْستَِقيَم اْهِدنَا ال َ dOاْهِدنَا ال))))>>>> ( ( ( ( ِ h¢اَط ا َ�ِ ِ h¢اَط ا َ�ِ ِ h¢اَط ا َ�ِ ِ h¢اَط ا يَن يَن يَن يَن ِ�َ
ْغَعْمَت َعلَيِْهْم 

َ
ْغَعْمَت َعلَيِْهْم أ
َ
ْغَعْمَت َعلَيِْهْم أ
َ
ْغَعْمَت َعلَيِْهْم أ
َ
 جاء تفس� اEنعم عليهم 8 سورة النساء }أ

يِق?َ  {قال تعا*  dد dَوالص ?َdِبيh~َعلَيِْهْم ِمَن ا ُhْغَعَم اهللا
َ
يَن أ ِ

h¢َِك َمَع اÝَو
ُ
يِق?َ َوَمْن يُِطِع اهللاhَ َوالرhُسوَل فَأ dد dَوالص ?َdِبيh~َعلَيِْهْم ِمَن ا ُhْغَعَم اهللا

َ
يَن أ ِ

h¢َِك َمَع اÝَو
ُ
يِق?َ َوَمْن يُِطِع اهللاhَ َوالرhُسوَل فَأ dد dَوالص ?َdِبيh~َعلَيِْهْم ِمَن ا ُhْغَعَم اهللا

َ
يَن أ ِ

h¢َِك َمَع اÝَو
ُ
يِق?َ َوَمْن يُِطِع اهللاhَ َوالرhُسوَل فَأ dد dَوالص ?َdِبيh~َعلَيِْهْم ِمَن ا ُhْغَعَم اهللا

َ
يَن أ ِ

h¢َِك َمَع اÝَو
ُ
    َوَمْن يُِطِع اهللاhَ َوالرhُسوَل فَأ

وÝََِك رَ 
ُ
اِ�َِ? وََحُسَن أ hَهَداِء َوالص Þَِك رَ َوالشÝَو
ُ
اِ�َِ? وََحُسَن أ hَهَداِء َوالص Þَِك رَ َوالشÝَو
ُ
اِ�َِ? وََحُسَن أ hَهَداِء َوالص Þَِك رَ َوالشÝَو
ُ
اِ�َِ? وََحُسَن أ hَهَداِء َوالص Þنعم عليهم هم ا¢ين أطاعوا اهللا وأطاعوا الرسول ص¿ }    ِفيًقاِفيًقاِفيًقاِفيًقاَوالشEفا
ما يفL _ص¿ اهللا عليه وسلم  _فلو فرضاً ُروي عن رسول اهللا السنةاهللا عليه وسلم، أو ما جاء 8 

Ö~وهذا حقيقة يعت� هو ا�فس� الواضح ا¦? مثل أن ا àص¿ اهللا عليه  _آية فهذا أمر قاطع منت
ةٍ  { القوة 8 قوq تبارك تعا* فL_وسلم  hوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو Þِعد

َ
ةٍ َوأ hوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو Þِعد
َ
ةٍ َوأ hوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو Þِعد
َ
ةٍ َوأ hوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو Þِعد
َ
قال عليه الصالة والسالم  } َوأ

 _فهنا فL رسول اهللا )أال إن القوة الرá أال إن القوة الرá أال إن القوة الرáأال إن القوة الرá أال إن القوة الرá أال إن القوة الرáأال إن القوة الرá أال إن القوة الرá أال إن القوة الرáأال إن القوة الرá أال إن القوة الرá أال إن القوة الرá ( وهو � أعواد من�ه
سأل  (ديث اآلخر الصحيح أن عâ رÐ اهللا عنهالقوة بأنها الرá، أيضاً 8 ا� _ص¿ اهللا عليه وسلم

، فال Óم بعد Óم ) هو يوم ا~حرهو يوم ا~حرهو يوم ا~حرهو يوم ا~حر : (رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم عن يوم ا�ج األك� فقال
ما وقع مبيناً 8 كتاب : تفس�تفس�تفس�تفس�هذا هو ا�فس� � هذا القول اÉالث _ص¿ اهللا عليه وسلم _الرسول 

 .صحيح سنة الرسول ص¿ اهللا عليه وسلماهللا تبارك وتعا* أو معينا 8 
ما استنبطه العلماء من اآلية يسÛ  أيفيدخل فيه االستنباط واالستدالل و«و ذلك  ا�أويلا�أويلا�أويلا�أويلأما 

ا�فس� يتعلق  أيما يتعلق باÄراية  وا�أويلوا�أويلوا�أويلوا�أويليتعلق بالرواية  ما ا�فس�ا�فس�ا�فس�ا�فس�: و¢لك قال بعضهمو¢لك قال بعضهمو¢لك قال بعضهمو¢لك قال بعضهمتأويًال 
    اهللا واÄراية يع¶ االستنباط والفهم واالستدالل يسÛ تأويًال،  بالروايات واEأثور كما سيأتينا إن شاء

أن ا�فس� أكÑ ما يستعمل 8 األلفاظ واEفردات أى يهتم بألفاظ اآلية ومفردات اآلية أما : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً     •
 å نË مل، وا�قيقة أن هذه األقوال األربعة إنæعا} واEما يستعمل 8 ا Ñفيها من ا�أويل أك

إذا قلنا أن ا�أويل هو ا�فس� فال فرق  القول األولالقول األولالقول األولالقول األولأو وقفة تأمل فيها فال 8 شك أن ترجيح 
 فا�فس� وا�أويل Óهما معناهما اإليضاح وا¦يان وIظهار اEع9 و«و ذلك، 

أن ا�فس� هو ما جاء مبيناً 8 كتاب اهللا أما إذا قلنا أن بينهما فرقاً فلعل القول اÉالث هو األقرب أما إذا قلنا أن بينهما فرقاً فلعل القول اÉالث هو األقرب أما إذا قلنا أن بينهما فرقاً فلعل القول اÉالث هو األقرب أما إذا قلنا أن بينهما فرقاً فلعل القول اÉالث هو األقرب 
وجل أو 8 سنة رسوq ص¿ اهللا عليه وسلم وأيضاً يضاف إ* ذلك ما روي عن الصحابة  عز

 .وا�ابع?، وا�أويل ما اجتهد فيه اEفL باالستنباط وا~ظر وغ� ذلك
    ::::Cف علم ا�فس� وأهميتهCف علم ا�فس� وأهميتهCف علم ا�فس� وأهميتهCف علم ا�فس� وأهميته �

 هذه قاعدة دائما يذكرونها وال شك أن أCف ال�م العلماء يقولون العلم يÙف بÙف اEعلومالعلماء يقولون العلم يÙف بÙف اEعلومالعلماء يقولون العلم يÙف بÙف اEعلومالعلماء يقولون العلم يÙف بÙف اEعلوم
Óم اهللا عز وجل طريق السعادة واèداية والفالح Eن تمسك به وEن سار � نهجه يقول اهللا تبارك 



فارتباط ا�فس� بكالم اهللا عز وجل هو ا¢ي جعله من أCف العلوم  } َهَذا بََالٌغ لِلنhاِس َهَذا بََالٌغ لِلنhاِس َهَذا بََالٌغ لِلنhاِس َهَذا بََالٌغ لِلنhاِس  {وتعا*
به العناية ا¦الغة وأذكر 8  يعت¶ومن أزìها ومن أوالها أهمية وأنه ينبë أن تOف q األوقات وأن 

حول  "اإلتقان 8 علوم القرآن"ذكرها 8 كتابه  tمات لإلمام السيوí ر�ه اهللا تعا*tمات لإلمام السيوí ر�ه اهللا تعا*tمات لإلمام السيوí ر�ه اهللا تعا*tمات لإلمام السيوí ر�ه اهللا تعا*هذا اEقام 
ا�فس� من أجل علوم الÙيعة وأرفعها قدراً وهو أCف "Cف هذا اEوضوع يقول ر�ه اهللا تعا* 

Óم اهللا تعا* أما الغرض منه فهو االعتصام العلوم موضوÏً وغرضاً وحاجة إ¯ه، ألن موضوعه 
بالعروة الوثÈ والوصول إ* السعادة ا�قيقية ثم اشتدت ا�اجة إ¯ه ألن ð كمال دي¶ أو دنيوي ال 

 ".موافقاً للÙع وموافقته تتوقف � العلم بكتاب اهللا عز وجل بد أن يكون
 نعمة اهللا تعا* بإنزال القرآن الكريم نعمة اهللا تعا* بإنزال القرآن الكريم نعمة اهللا تعا* بإنزال القرآن الكريم نعمة اهللا تعا* بإنزال القرآن الكريم  �

وتعا* أنعم علينا نعمة عظيمة بإنزال القرآن الكريم فهو ا~عمة وهو الفضل كما قال  اهللا سبحانه
ْغُفِسِهْم َفتْلُو َعلَيِْهْم آَيَاتِه {تبارك وتعا* 

َ
 الُْمْؤِمنَِ? إِْذ َنَعَث ِفيِهْم رَُسوًال ِمْن أ

َ�َ ُhاهللا hْغُفِسِهْم َفتْلُو َعلَيِْهْم آَيَاتِهلََقْد َمن
َ
 الُْمْؤِمنَِ? إِْذ َنَعَث ِفيِهْم رَُسوًال ِمْن أ

َ�َ ُhاهللا hْغُفِسِهْم َفتْلُو َعلَيِْهْم آَيَاتِهلََقْد َمن
َ
 الُْمْؤِمنَِ? إِْذ َنَعَث ِفيِهْم رَُسوًال ِمْن أ

َ�َ ُhاهللا hْغُفِسِهْم َفتْلُو َعلَيِْهْم آَيَاتِهلََقْد َمن
َ
 الُْمْؤِمنَِ? إِْذ َنَعَث ِفيِهْم رَُسوًال ِمْن أ

َ�َ ُhاهللا hِلََقْد َمنñ {  فهذا
قُْل بَِفْضِل اهللاhِ قُْل بَِفْضِل اهللاhِ قُْل بَِفْضِل اهللاhِ قُْل بَِفْضِل اهللاhِ {ا* و� سورة يونس يقول اهللا تبارك وتعا* القرآن هو منة وفضل من اهللا تبارك وتع

ا َ·َْمُعونَ  hا َ·َْمُعونَ َوبِرَْ�َتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخْ�ٌ ِمم hا َ·َْمُعونَ َوبِرَْ�َتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخْ�ٌ ِمم hا َ·َْمُعونَ َوبِرَْ�َتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخْ�ٌ ِمم hوفضل اهللا ور�ته هنا هو القرآن الكريم وقد روى  } َوبِرَْ�َتِِه فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخْ�ٌ ِمم
دون غنائم óء بها أن عمر بن اØطاب رÐ اهللا عنه وقف مع عماq يع "ا�افظ ابن كث� 8 تفس�ه

إ¯ه فتعب هو والعمال من كÑة العد فقال أحدهم يا أم�اEؤمن? هذا فضل اهللا ور�ته فقال عمر 
قُْل بَِفْضِل اهللاhِ َوبِرَْ�َتِِه فَبَِذلَِك قُْل بَِفْضِل اهللاhِ َوبِرَْ�َتِِه فَبَِذلَِك قُْل بَِفْضِل اهللاhِ َوبِرَْ�َتِِه فَبَِذلَِك قُْل بَِفْضِل اهللاhِ َوبِرَْ�َتِِه فَبَِذلَِك {رÐ اهللا عنه أخطأت، القرآن هو فضل اهللا ور�ته ثم قرأ هذه اآلية 

ا َ·َْمُعونَ  _ثم Eا جاء إ* قوq _،    فَلْيَْفرَُحوافَلْيَْفرَُحوافَلْيَْفرَُحوافَلْيَْفرَُحوا hا َ·َْمُعونَ ُهَو َخْ�ٌ ِمم hا َ·َْمُعونَ ُهَو َخْ�ٌ ِمم hا َ·َْمُعونَ ُهَو َخْ�ٌ ِمم hفلنحمد اهللا  "مأشار بأصبعه إ* الغنائ  } ُهَو َخْ�ٌ ِمم
 تبارك وتعا* � هذه ا~عمة و� هذه اEنة نعمة اإلسالم واإليمان وأن علمنا تبارك وتعا* القرآن، 

 ::::بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم     العنايةالعنايةالعنايةالعنايةأوجه أوجه أوجه أوجه  �
اهللا بن  الر�ن عبد مام اæليل أبو عبدأوجزها اإل العناية بكتاب اهللا جل وعال تشمل أموراً كث�ةالعناية بكتاب اهللا جل وعال تشمل أموراً كث�ةالعناية بكتاب اهللا جل وعال تشمل أموراً كث�ةالعناية بكتاب اهللا جل وعال تشمل أموراً كث�ة

qر�ه اهللا 8 قو õنوا يقرؤننا القرآن عثمان بن عفان و" حبيب السلË اهللا بن  عبد حدثنا ا¢ين
اهللا عنهما أنهم Ëنوا إذا تعلموا من رسول اهللا ص¿ اهللا عليه وسلم عÙ آيات لم  رÐمسعود 

 .العمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل Õيعاً ·اوزوهن ح÷ يتعلموا ما فيهن من العلم و
قال الشيخ �مد بن صالح العثيم? 8 تعليقه � مقدمة شيخ اإلسالم بن تيمية 8 ا�فس� Eا ذكر 

 :"دل هذا األثر � أن القرآن أنزل Éالثة مقاصد ·ب العناية بها :"هذا األثر قال
 ، وة وحفظاً، تعلماً وتعليماً وة وحفظاً، تعلماً وتعليماً وة وحفظاً، تعلماً وتعليماً وة وحفظاً، تعلماً وتعليماً فتعلمنا القرآن يع¶ تالفتعلمنا القرآن يع¶ تالفتعلمنا القرآن يع¶ تالفتعلمنا القرآن يع¶ تالقالوا  أوالً أوالً أوالً أوالً     �

فتعلمنا القرآن والعلم يع¶ الفقه بالقرآن الكريم فقه القرآن وتعلم أح|مه وتدبر فتعلمنا القرآن والعلم يع¶ الفقه بالقرآن الكريم فقه القرآن وتعلم أح|مه وتدبر فتعلمنا القرآن والعلم يع¶ الفقه بالقرآن الكريم فقه القرآن وتعلم أح|مه وتدبر فتعلمنا القرآن والعلم يع¶ الفقه بالقرآن الكريم فقه القرآن وتعلم أح|مه وتدبر قالوا  ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً     �
 وغ� ذلك من العلوم اEرتبطة به،  آياته ومعرفة تفس�هآياته ومعرفة تفس�هآياته ومعرفة تفس�هآياته ومعرفة تفس�ه

ه وا�Ø ه وا�Ø ه وا�Ø ه وا�Ø فتعلمنا القرآن والعلم والعمل العمل بكتاب اهللا جل وعال ففيه السعادفتعلمنا القرآن والعلم والعمل العمل بكتاب اهللا جل وعال ففيه السعادفتعلمنا القرآن والعلم والعمل العمل بكتاب اهللا جل وعال ففيه السعادفتعلمنا القرآن والعلم والعمل العمل بكتاب اهللا جل وعال ففيه السعادقالوا  ::::ثاÉاً ثاÉاً ثاÉاً ثاÉاً     �
ْن َفُقولُوا {كما قال سبحانه  والفالحوالفالحوالفالحوالفالح

َ
َْحُكَم بَيْنَُهْم أ ِ̄  ِqَِورَُسو ِhَن قَْوَل الُْمْؤِمنَِ? إَِذا ُدُعوا إَِ* اهللاËَ َماhْن َفُقولُوا إِغ
َ
َْحُكَم بَيْنَُهْم أ ِ̄  ِqَِورَُسو ِhَن قَْوَل الُْمْؤِمنَِ? إَِذا ُدُعوا إَِ* اهللاËَ َماhْن َفُقولُوا إِغ
َ
َْحُكَم بَيْنَُهْم أ ِ̄  ِqَِورَُسو ِhَن قَْوَل الُْمْؤِمنَِ? إَِذا ُدُعوا إَِ* اهللاËَ َماhْن َفُقولُوا إِغ
َ
َْحُكَم بَيْنَُهْم أ ِ̄  ِqَِورَُسو ِhَن قَْوَل الُْمْؤِمنَِ? إَِذا ُدُعوا إَِ* اهللاËَ َماhإِغ



وÝََِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ 
ُ
َطْعنَا َوأ

َ
وÝََِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ َسِمْعنَا َوأ

ُ
َطْعنَا َوأ

َ
وÝََِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ َسِمْعنَا َوأ

ُ
َطْعنَا َوأ

َ
وÝََِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ َسِمْعنَا َوأ

ُ
َطْعنَا َوأ

َ
يَن آََمنُوا اْستَجِ  {ويقول جل وعال  } َسِمْعنَا َوأ ِ

h¢َها ا Þف
َ
يَن آََمنُوا اْستَجِ يَا ك ِ

h¢َها ا Þف
َ
يَن آََمنُوا اْستَجِ يَا ك ِ

h¢َها ا Þف
َ
يَن آََمنُوا اْستَجِ يَا ك ِ

h¢َها ا Þف
َ
hِ َولِلرhُسوِل يَا ك hِ َولِلرhُسوِل يبُوا ِهللا hِ َولِلرhُسوِل يبُوا ِهللا hِ َولِلرhُسوِل يبُوا ِهللا يبُوا ِهللا

وال حياة وال سعادة وال فالح إال 8 ا�مسك بكتاب اهللا جل وعال،  } إَِذا َدÏَُكْم لَِما ُ±ْيِيُكمْ إَِذا َدÏَُكْم لَِما ُ±ْيِيُكمْ إَِذا َدÏَُكْم لَِما ُ±ْيِيُكمْ إَِذا َدÏَُكْم لَِما ُ±ْيِيُكمْ 
قد روى أبو عبيد القاسم بن سالم  )والقرآن حجة لك أو عليكوالقرآن حجة لك أو عليكوالقرآن حجة لك أو عليكوالقرآن حجة لك أو عليك(وا~Ö ص¿ اهللا عليه وسلم يقول 

إن أخوف ما  ":صحابة 8 ا�فس� والعلم بالقرآن قالعن أù اÄرداء رÐ اهللا عنه وهو من أئمة ال
 å ياعويمر واسمه عويمر بن مالك ياعويمر أعلمت أم جهلت فأقول ب¿ "أخاف يوم القيامة أن يقال

 ...."واهللا علمت فال تزال ð آيه آخذة بفريضتها اآلمرة هل ائتمرت والزاجرة هل انزجرت
    

 


